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CD&V Roeselare wenst jou, je gezin en jouw vrien-
den een gezellig jaareinde en een goede start van het 
nieuwe jaar. Een jaar vol ambitie en plannen om 
onze mooie stad nog hartelijker te maken.

Dirk Lievens, fractieleider: “Roeselare is een stad die 
zindert van initiatief. Onze aandacht voor de wijken, 
Rumbeke, Beveren en Oekene, zorg en ondersteuning 
voor de initiatieven van Roeselarenaars van alle leef-
tijden werpt vruchten af. Roeselare straalt warmte, 
energie en bedrijvigheid uit en is heel zichtbaar dé cen-
trumstad van onze omgeving geworden. Steeds meer 
mensen komen in Roeselare wonen, en het is er goed 
toeven.  We trekken mee aan de kar en geven wie het 
nodig heeft een duwtje vooruit.”   

“Ook in 2016 willen we met de CD&V-ploeg ons ui-
terste best doen.  Want er is nog veel werk op de plank: 
de vergroening van Roeselare versterken, de bereikbaar-
heid van de stad verbeteren, de dienstverlening aan 
de Roeselarenaar nog meer uitbouwen. Zo willen we 
verder groeien tot een warme, zorgzame en bruisende 
centrumstad.”, zegt Jannick De Poorter, voorzitster 
CD&V Roeselare.
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Kerstmarkt in de Zuidstraat
Hartelijk welkom in onze WIJ-Sfeertent op de 
Kerstmarkt in de Zuidstraat, tussen 11 uur & 
19 uur . Een gezellige kerstbabbel, een hapje & 
een warme chocomelk , jenever of glühwein .

Wij houden het veilig 
in onze stad

Wij bouwen aan  
een sportieve stad 

Wij werken aan 
Veilig Fietsen 

Wij werken met jou  
aan een bruisende stad 

Wij ijveren voor  
een zorgzame stad

Wij houden  
jouw voeten droog
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Kerstmarkt in de Zuidstraat
Hartelijk welkom in onze WIJ-Sfeertent op de 
Kerstmarkt in de Zuidstraat, tussen 11 uur & 
19 uur . Een gezellige kerstbabbel, een hapje & 
een warme chocomelk , jenever of glühwein .

Nieuwjaarsdrink  
CD&V Roeselare 
Bij de start van het nieuwe jaar heffen we  
om 11 uur het glas in de  Nieuwe Gilde.

EEn FOnKELEnD 2016
vOOr jOu & vOOr DE hELE staD.



Burgemeester Luc Martens: “We begrijpen 
dat er ook in onze stad inwoners zijn die 
extra waakzaam zijn en zich vragen stel-
len bij een mogelijke terreurdreiging. We 
begrijpen dit, maar kunnen hen toch ook 
voor een stuk gerust stellen.  Gelukkig kun-
nen we in onze stad rekenen op een alerte 
politie. Het aantal patrouilles is opgedreven 
& er is een bijzondere waakzaamheid bij de 
scholen. Ook bij grotere evenementen gaan 
er extra controles uit. 

Hoe dan ook zetten we sterk in op de strijd 
tegen de criminialiteit. We halen hierbij 
beduidend betere resultaten dan dit gemid-
deld in de andere zones het geval is. Zo is 
bv het aantal winkel- en autodiefstallen & 
inbraken in huis sterk teruggelopen. Maar 
waakzaamheid blijft geboden. 

De fietsdiefstallen blijven nog een pijnpunt, 
maar ook hier maken we vorderingen. Er 
gaat ook een voortdurende aandacht naar 
de verkeersveiligheid door doorgedreven 
controles op overdreven snelheid, het ge-
bruik van alcohol en drugs bij het rijden. 
Het blijft onthutsend hoeveel chauffeurs 
zich onverantwoord blijven gedragen, maar 
we zitten hen kort op het lijf. Verder wor-
den de politieteams met een flexibele inzet 
uitgebreid in onze stad om zo sneller en met 
betere resultaten te kunnen optreden.

Tegen de zomer van 2018 wil Roeselare een nieuw recreatief zwembad bouwen op Schiervelde. 
Hiervoor gaat de stad in zee met een private partner die zal instaan voor het ontwerp, de financiering, 
de bouw en de exploitatie van het zwembad. “ Er komt een 25 meter-bad van 8 banen aangevuld met 
een instructiebad van 4 banen” , zegt Schepen van Sport José Debels, “ zo krijgen onze clubs, onze 
scholen en onze baantjeszwemmers de beste faciliteiten”.

Daarnaast komt er ook een recreatief bad met glijbanen en zwemplezier voor jong en oud. De 
toegangsprijzen tot het 25-meter bad zullen ook democratisch worden gehouden op maximaal 3 euro. 
“ Hiervoor zal de stad een exploitatievergoeding betalen aan de private partner” , zegt de schepen van 
patrimonium Nathalie Muylle, “ ook komen er bijkomende parkeergelegenheden op de site en een 
mooie speeltuin met zicht op de Mandel”. 

De Stad hoopt de werken voor het nieuwe zwemparadijs te starten eind 2016. 

Mobiliteitsschepen Griet Coppé: “Veilig fietsen, daar gaan we voor, ook langs de West- & Noordlaan. 
Aparte fietspaden langs weerszijden van de weg zorgen voor extra veiligheid voor de fietsers.” 

“We zijn gestart met de laatste fase van de groene centrumboulevard. En jawel de laatste loodjes 
wegen het zwaarst, maar het eindpunt komt in zicht”,  vertelt gemeenteraadsvoorzitter Bart Wenes.

De werken op het kruispunt Hoogledesteenweg en de binnenkant van de Noordlaan zijn volop bezig 
en vergen nog wat tijd tot de volledige afwerking tot halfweg mei 2016.

Zowel de aannemer als de stadsdiensten zorgen voor een goede opvolging van de werken en trachten 
de burger in de moeilijke periode zo goed als mogelijk de nodige dienstverlening te geven.

Raadsleden Geert Huyghe & Stefaan Vancoillie kijken vooruit: “De volledige afwerking van de 
Noordlaan en het kruispunt met de Brugsesteenweg zou volgend jaar met Kerstmis een feit zijn”. 

EEN GOED JAAR  
VOOR JOU, VOOR ONS  
EN VOOR DE hELE STAD.

WIJ     hOUDEN 
hET VEiLiG iN  

ONzE STAD

WIJ

WIJ

BOUWEN AAN EEN SpORTiEVE STAD

WERkEN AAN VEiLiG FiETSEN

Eind 2016 : start bouw nieuw zwemparadijs. 

Centrumboulevard eind 2016 afgewerkt.



WiLLEN SAMEN MET JOU WERkEN  
AAN EEN BRUiSENDE STAD

Roeselare is veranderd en bruist.  Vanop het dak van ARhus zien we hoe de Stad van noord tot zuid in beweging is : een Stationsbuurt waar je opnieuw 
elkaar kan ontmoeten, de aanleg van het stadsrandbos, meer ruimte waar mensen kunnen ondernemen en werken. 

Schepen Kris Declercq: ‘In 2016 maken we voluit werk van de vergroening en verfraaiing van de binnenstad.  De Botermarkt en de Grote Markt krijgen 
meer wandel-, fiets- en terrasruimte, het Sint-Amandsplein wordt een groene pleisterplek en we blijven inzetten op de ondersteuning van onze vele 
verenigingen, die de stad echt een belevingsstad maken.  Door de realisatie van het Kernplan geven we zuurstof aan onze handelaars en ondernemers. De 
tweede fase van de Trax-site geeft adem aan iedereen die cultureel wil ondernemen, jong en minder jong’.

‘Ook in Europa telt Roeselare mee’, vertelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. ‘De start van onze ‘glazen rand’ aan de ring, met meer ruimte 
voor de glastuinbouw, de middelen voor onze landbouwnijverheid, de vernieuwde stationsbuurt en de versterking van onze vele scholen zijn hier mooie 
voorbeelden van.  En de invoering van gratis wifi in het kerncentrum van de stad schrijft zich helemaal in, in de nieuwe digitale bereikbaarheid’. 

Ook voor individuele Roeselarenaars staat Toms deur in Brussel & in Straatsburg altijd open.

BOUWEN AAN EEN SpORTiEVE STAD

WERkEN AAN VEiLiG FiETSEN

Eind 2016 : start bouw nieuw zwemparadijs. 

Centrumboulevard eind 2016 afgewerkt.

EEN GOED JAAR VOOR JOU,  
VOOR ONS EN VOOR DE hELE STAD.

ROESELARE

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op  
www.roeselare.cdenv.be
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IJVEREN VOOR EEN zORGzAME STAD

hOUDEN JOUW VOETEN DROOG

“Sinds september is het Welzijnshuis hét aanspreekpunt voor alle welzijnsvragen. Het Welzijnshuis bundelt de dienstverlening van het Sociaal Huis 
(voorheen in de Zuidstraat) en van de Sociale Dienst van het OCMW (voorheen in de Brugsesteenweg)”, vertelt OCMW-voorzitter Geert Depondt.

De nieuwbouw is gelegen in de Gasthuisstraat 10 langs de Kleine Bassin en is iedere voormiddag zonder afspraak vrij toegankelijk van 8u30 tot 11u30. 
Daarnaast zijn afspraken mogelijk op maandag van 8u tot 19u30, dinsdag tot en met donderdag van 8u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 15u. Het 
Welzijnshuis is ook telefonisch te bereiken via 051//80 59 00 of per e-mail via welzijnshuis@roeselare.be.

Bezoekers kunnen rekenen op een warm onthaal aan de balie, privacy in afzonderlijke gesprekslokalen en publieksbegeleiding. Welke dienstverlening het 
lokaal bestuur aanbiedt kan je vinden in de “productencatalogus” op www.roeselare.be/inwoners/welzijn. De website maakt je wegwijs in alles waarvoor je 
terecht kan in het Welzijnshuis: “van A tot Z”. Aan de hand van trefwoorden vind je makkelijke alle informatie terug.

OCMW-raadsleden Rina Arteel & Patrick Allewaert: “In het Welzijnshuis worden ook attesten die bij een of andere aanvraag nodig zijn voor een 
tegemoetkoming, toelage of hulpverlening meteen afgedrukt of toegevoegd aan je dossier.  Dit voorkomt heel wat nodeloos weg en weergeloop. Of je krijgt 
het attest mee om als bijlage toe te voegen aan jouw dossier.  Vanuit het welzijnshuis wordt het dan doorgestuurd naar de bevoegde diensten”.

Ook externe diensten hebben hun zitdag in het Welzijnshuis: de huurdersbond, het Sociaal Verhuurkantoor, de pensioendienst (RVP), de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Energiesnoeiers, Kompas. De spreekuren kan je vinden in de rubriek “zitdagen”.

“Een goed integraal waterbeleid moet zorgen voor droge voeten”, verzekert schepen Marc Vanwalleghem.   Raadsleden Frans Dochy &  Ria 
Vanzieleghem : “Roeselare is een water- en overstromingsgevoelige stad “. 

Door de vele inspanningen op het terrein -in samenwerking met de Provincie- is Roeselare goed gespaard gebleven van overstromingen. 

Het aantal bufferbekkens is de laatste jaren sterk uitgebreid, het onderhoud van de waterlopen geoptimaliseerd . 
Bij het aanleggen van nieuwe rioleringen wordt er ook rekening gehouden met het maximaal capterend vermogen. 
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